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R
amon Camats, pro-
fessor de filosofia i
membre de l’Insti-
tut d’Estudis Iler-
dencs i del consell

assessor de la revista Trans-
versal, ens presenta a El llegat
d’Antígona una detallada re-
flexió sobre el principi de
desobediència civil. Amb
aquest volum Camats obte-
nia per segona vegada el
premi d’assaig Josep Vallver-
dú després d’haver-lo gua-
nyat l’any 1997 amb Les emo-
cions del poder.

En el seu darrer llibre, Ra-
mon Camats planteja la
qüestió de la legitimitat i de
la validesa de les lleis huma-
nes, així com també els límits
de l’obediència que els de-
vem. La seva reflexió parteix
d’una relectura feta en un
context de democràcia dels
precursors de la desobedièn-
cia civil que abasten des de
Diògenes d’Apolònia i Sòcra-
tes fins a Antígona. L’heroïna
de Sòfocles constitueix un
veritable símbol de la deso-
bediència a la tirania i de la
lluita contra l’arbitrarietat.
Un llegat que serveix a Ca-

mats per a diferenciar legali-
tat de legitimitat i per a con-
frontar les tesis del jusnatu-
ralisme (un dret perfectible
en la mesura que positiva els
principis del dret natural)
davant de les del positivisme
jurídic (que identifica llei i
justícia i afirma que si és legal
és legítim).

En opinió de l’autor, en un
estat democràtic l’obediència
a la llei no pot consistir en el
simple i cec acatament, sinó
que ha de derivar d’una ciu-
tadania activa i crítica, això
és, d’un reconeixement refle-
xiu dels ciutadans, als quals,
adverteix, una democràcia

sempre ha d’aspirar. Partint
d’aquesta opinió, que l’autor
avança en les primeres pàgi-
nes del llibre, es construeix
un argument documentat en
què es presenten les diferents
concepcions de la justícia i es
dialoga amb els seus princi-
pals teòrics, des d’Aristòtil
fins a John Rawls. En aquest
sentit, Camats contraposa la
definició de la justícia segons
la seva utilitat –tal com pre-
conitzaven els utilitaristes
Mill i Bentham– a la definició
de justícia com a equitat pro-
posada per Rawls per defen-
sar l’existència d’unes lliber-
tats fonamentals irrevocables

i innegociables que la llei
sempre hauria d’afermar. Ara
bé, explica Camats, la llei
sempre deixa qüestions sense
respondre i per tant pot
apartar-se de l’aspiració fona-
mental que hauria d’ani-
mar-la: ser justa i equitativa.
La necessària reforma de la
llei quan aquesta és inconsis-
tent amb la justícia està en
l’origen de la desobediència
civil (que, d’altra banda, l’au-
tor caracteritza curosament
en la part central del llibre
com una pràctica no violenta,
exercida públicament i que
requereix la disposició a as-
sumir les conseqüències pe-
nals de l’acció).

CODI PENAL I CONSTITUCIÓ
La desobediència, assenyala
Camats, posa en relleu el
desajustament entre el codi
penal i la constitució, entesa
com a norma primera, i es
justifica com una forma de
reacció de la societat civil a la
pèrdua d’eficàcia dels meca-
nismes normals de connexió
entre el poble i els seus re-
presentants. L’autor introdu-
eix d’aquesta manera un fo-
nament moral que ens obliga,
en ocasions, a desobeir la llei.

Malgrat tot, adverteix d’al-
tra banda Camats, si bé és cert
que aquest fonament moral
és l’únic que pot validar en
última instància els principis
que estructuren la constitu-

ció, també ho és que ens po-
dria abocar a un subjectivis-
me sense fi (que el mateix
autor discuteix a bastament
en la segona part del llibre i
constata en assenyalar que la
veu de la consciència és una
cosa tremendament subjecti-
va). Per aquesta raó, l’autor
defineix uns clars límits a la
desobediència que, al seu pa-
rer, només podrà ser legítima
si hi ha raons per creure que
en el govern no hi ha cap vo-
luntat de corregir la disposi-
ció i si aquesta afecta el nucli
central dels valors que sus-
tenten la convivència. Camats
delimita així l’excepcionali-
tat de la desobediència civil i
justifica el dret a desobeir el
dret. La desobediència civil
que teoritza Camats no re-
butja, per tant, el sistema
democràtic sinó que el ne-
cessita, perquè només en el
seu si té sentit l’apel·lació al
sentit de justícia de la majo-
ria. I també, ens ve a dir Ca-
mats, la mateixa democràcia
necessita de la desobediència
civil –al cap i a la fi, una
forma de participació i un
exercici de responsabilitat
cívica– per enfortir la seva
substància.

Tot plegat, un conjunt
d’arguments que duen Ra-
mon Camats amb El llegat
d’Antígona a afirmar que la
forma de desobediència
puntual que argumenta ha
de ser admesa com un pro-
cediment excepcional, però
necessari, de la democràcia.

Misteri entorn de l’última joia imperial russa
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E
l món de les obres
d’art, de les subhas-
tes i de les falsifica-
cions està en el cen-
tre de Promets no

dir-ho?, una novel·la de misteri
escrita per la productora de
televisió i presentadora de
notícies nord-americana Mary
Jane Clark. La protagonista
d’aquesta història és Farrell
Slater, una periodista que
després d’anys d’èxit passa
professionalment per unes
hores baixes. Amenaçada amb
l’acomiadament, Slater confia
a salvar la seva carrera amb la
cobertura informativa a la cè-
lebre sala de subhastes de No-
va York Churchill’s de la ven-
da, per sis milions de dòlars,
de l’Ou de Lluna, el darrer ou
de Pasqua imperial encarregat
pel tsar Nicolau II al joier Carl
Fabergé poc abans de la Revo-
lució Russa. El superior de
Slater, Range, no li facilitarà
de cap manera les coses sinó

que evitarà que el seu treball
tingui un espai a l’informatiu
de la TV. Amb tot, quan Slater
descobreix que l’Ou de Lluna
és fals serà conscient que té
entre mans la notícia de la
seva vida i es veurà immersa
en una perillosa història ple-
na de misteri, suspens i fasci-
nació pels tresors imperials
russos. La periodista, que tre-
balla al canal Key News,
comptarà per tirar endavant
la seva investigació amb l’ajut
de diversos personatges, espe-
cialment de l’agent de l’FBI
Jack McCord, amb qui formarà
ràpidament una aliança per-
sonal i professional.

NOVEL·LA DE MISTERI
Mary Jane Clark, que porta
molts anys treballant al canal
de televisió CBS, elabora amb
aquest Promets no dir-ho? una
interessant novel·la de misteri.
L’estil és àgil i ràpid i la his-
tòria està ben dissenyada i
construïda, i conté prou sor-
preses com per captivar l’in-
terès del lector. Clark, que va
debutar com a novel·lista el
1998, ha tingut des d’alesho-
res força èxit. El seu primer

llibre, Vols saber un secret, ja
abordava una temàtica que ha
estat constant en la carrera de
Clark, el món de la televisió:
Bill Kendell, presentador del
canal de TV Key News, mor de
forma sobtada. La seva com-
panya de feina, Eliza Blake,
que no acaba de tenir clares
les circumstàncies de la mort
de Kendell, es llançarà a una
perillosa investigació que la
portarà fins a persones que
ocupen el nivell més alt en els
cercles de poder als EUA.

Mary Jane Clark ha escrit
dos llibres més, Let me whisper
in your ear (2000) i Close to you
(2001), que encara no han es-
tat traduïts al català.

En Promets no dir-ho?, l’es-
criptora nord-americana con-
tinua optant per un estil ràpid
i directe. Els 139 capítols de
què consta el llibre són molt
àgils. Clark utilitza cada capí-
tol per representar una escena
diferent, un punt de vista di-
ferent o un personatge dife-
rent. Així s’aniran coneixent
els diversos personatges: la
Farrell Slater, que viu un mo-
ment delicat de la seva vida
laboral i també de la personal

perquè s’acosta als quaranta
anys i comença a patir una
crisi existencial; la Pat Deve-
reaux, amiga de la infantesa
de Farrell i propietària d’una
botiga de dipòsit-venda d’ob-
jectes; l’Olga (una de les claus
per aclarir el misteri al voltant
de l’Ou de Lluna); el professor
d’història russa Tim Kava-
naugh; Clifford Montgomery,
president de la sala de sub-
hastes Churchill’s; Nadine Pa-
radise, una cèlebre i ja retira-
da ballarina russa; Misha
Grinkov, immigrant rus i joier
del barri de Brighton Beach de
Nova York...

PERSONATGES ESBOSSATS
Propi dels llibres de misteri,
el caràcter psicològic dels
personatges està només esbo-
çat, apuntat, intuït. Importa,
sobretot, la rapidesa, la sor-
presa, del relat. I, sense ser
una gran obra, Mary Jane
Clark ho aconsegueix. Potser
en les primeres pàgines del
llibre, el lector podria veure
en Farrell Slater una altra
Bridget Jones, el mediàtic
personatge femení creat per
l’escriptora britànica Helen

obsessionat per les relacions
(complicades) amb els homes,
les ganes d’aprimar-se i de
deixar de fumar. Però aviat
Slater abandona la seva preo-
cupació pel fet d’acostar-se als
quaranta anys i no haver-se
casat i es concentra en aclarir
la història al voltant de l’úl-
tim dels ous de Pasqua impe-
rials encarregat pel tsar Ni-
colau II per a la seva esposa,
Alexandra, abans que tota la
família fos executada el 1917.
En aquest sentit, és interes-
sant la trobada que manté
Farrell amb la seva antiga
amiga Pat per fer balanç del
que han estat les seves vides
des de tots els àmbits.

Promets no dir-ho? està ambi-
entada a Nova York, una ciu-
tat que Mary Jane Clark co-
neix molt bé perquè treballa
al quarter general de la CBS
en aquesta ciutat nord-ame-
ricana. I al llarg de les prop de
250 pàgines del llibre, el lec-
tor pot aproximar-se al gla-
mur dels cercles d’art nova-
iorquesos (també als seus
ambients de criminalitat i
falsificació), a la situació dels
immigrants russos, a la vida
captivadora dels periodistes de
la televisió, i a la fascinació
per l’art imperial de Rússia.


